Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor rendementen in de toekomst. Ze
kunnen zowel stijgen als dalen.
De opgegeven periodes zijn glijdende periodes. Volledige historiek op aanvraag te verkrijgen.
Solid Sea is een intern fonds binnen de Polis Camelea van OneLife S.A. Luxemburg.
Vermelde rendementen zijn netto activa waarden ( na interne beheerskosten voor de fondsen) maar voor het
effect van taks, opmaakkosten en beheerskosten in de polis. Bij afkoop binnen de eerste 5 jaar kunnen boven
bepaalde grenzen kosten worden aangerekend. Zie de algemene voorwaarden.
Laat een profiel opmaken om na te gaan of dit product gepast en geschikt is voor u.
Raadpleeg steeds vooraf de polisvoorwaarden, de PRIIPS- fiches en de fiscale fiches over de fondsen alvorens
een product te onderschrijven.
Deze mededeling bevat geen contractuele elementen en bevat geen aanzet tot investeren.
Solid Sea is een klasse 5 product op de FSMA/ESMA schaal van 1-7 (volatiliteit nagestreefd tussen 10% en
15%)
Exclusief te verkrijgen via HPGB bvba mits bemiddeling door een erkend makelaar. Contacteer HPGB voor een
makelaar bij u in de buurt

HPGB bvba
Jacob van Arteveldestraat 18
8800 Roeselare
RPR 0822 723 217
Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA register onder nummer: 106740A
www.hpgb.be info@hpgb.be +32(0)2 609 08 40

Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor rendementen in de toekomst. Ze
kunnen zowel stijgen als dalen.
De opgegeven periodes zijn glijdende periodes. Volledige historiek op aanvraag te verkrijgen.
Solid Bay is een intern fonds binnen de Polis Camelea van OneLife S.A. Luxemburg.
Vermelde rendementen zijn netto activa waarden ( na interne beheerskosten voor de fondsen) maar voor het
effect van taks, opmaakkosten en beheerskosten in de polis. Bij afkoop binnen de eerste 5 jaar kunnen boven
bepaalde grenzen kosten worden aangerekend. Zie de algemene voorwaarden.
Laat een profiel opmaken om na te gaan of dit product gepast en geschikt is voor u.
Raadpleeg steeds vooraf de polisvoorwaarden, de PRIIPS- fiches en de fiscale fiches over de fondsen alvorens
een product te onderschrijven.
Deze mededeling bevat geen contractuele elementen en bevat geen aanzet tot investeren.
Solid Bay is een klasse 4 product op de FSMA/ESMA schaal van 1-7 (volatiliteit nagestreefd tussen 5% en
10%)
Exclusief te verkrijgen via HPGB bvba mits bemiddeling door een erkend makelaar. Contacteer HPGB voor een
makelaar bij u in de buurt.
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Jacob van Arteveldestraat 18
8800 Roeselare
RPR 0822 723 217
Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA register onder nummer: 106740A
www.hpgb.be info@hpgb.be +32(0)2 609 08 40

